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11.1.2018 A8-0392/324 

Pozměňovací návrh  324 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

José Blanco López 

za skupinu S&D 

Fredrick Federley 

za skupinu ALDE 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Je proto vhodné stanovit závazný 

cíl na úrovni Unie ve výši alespoň 27% 

podílu energie z obnovitelných zdrojů. 

Členské státy by měly definovat svůj 

příspěvek k dosažení tohoto cíle ve svých 

integrovaných vnitrostátních plánech 

v oblasti energetiky a klimatu 

prostřednictvím procesu správy 

stanoveného v nařízení [o správě]. 

(7) Je proto vhodné stanovit závazný 

cíl na úrovni Unie ve výši alespoň 35% 

podílu energie z obnovitelných zdrojů, 

který by doprovázely cíle jednotlivých 

členských států. Členské státy by měly 

pouze výjimečně smět odchýlit se 

od stanovené úrovně svého cíle nejvýše 

o 10% v případě řádně odůvodněných, 

měřitelných a ověřitelných okolností, 

které by byly založeny na objektivních 

a nediskriminačních kritériích. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/325 

Pozměňovací návrh  325 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

aa) „samospotřebitelem energie z obnovitelných zdrojů“ se rozumí aktivní zákazník ve smyslu směrnice [o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou], který spotřebovává energii z   obnovitelných zdrojů (již může také ukládat a prodávat), jež se vyrábí v jeho prostorech, mezi něž patří budovy s více bytovými 

jednotkami, obchodní zóny nebo zóny 

sdílených služeb nebo uzavřená distribuční 

soustava, pokud v případě 

samospotřebitelů energie z obnovitelných 

zdrojů, kteří nejsou domácnostmi, uvedené 

činnosti nepředstavují jejich hlavní 

obchodní nebo profesní činnost; 

aa) „samospotřebitelem energie z 

obnovitelných zdrojů“ se rozumí aktivní 

zákazník nebo skupina společně 

jednajících zákazníků ve smyslu směrnice 

[o společných pravidlech pro vnitřní trh 

s elektřinou], který nebo která 

spotřebovává energii z obnovitelných 

zdrojů (již mohou také ukládat a prodávat), 

jež se vyrábí v jejich prostorech, mezi něž 

patří budovy s více bytovými jednotkami, 

obytné čtvrti, obchodní nebo průmyslové 

zóny nebo zóny sdílených služeb nebo 

tatáž uzavřená distribuční soustava, nebo 

na samostatných místech na základě 

provozování virtuálních společných 

systémů. V případě samospotřebitelů 

energie z obnovitelných zdrojů, kteří 

nejsou domácnostmi, uvedené činnosti 

nepředstavují jejich hlavní obchodní nebo 

profesní činnost; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/326 

Pozměňovací návrh  326 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

José Blanco López 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Návrh směrnice 

Čl. 19 – odst. 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

13. Pokud dodavatelé energie prodávají 

zákazníkům energii z obnovitelných 

zdrojů nebo vysoce účinnou 

kombinovanou výrobou tepla a elektřiny s 

odkazem na ekologické či jiné přínosy 

energie z obnovitelných zdrojů nebo 

vysoce účinné kombinované výroby tepla a 

elektřiny, požadují členské státy, aby tito 

dodavatelé energie použili záruky původu s 

cílem informovat o množství nebo podílu 

energie z obnovitelných zdrojů nebo 

vysoce účinné kombinované výroby tepla a 

elektřiny. 

13. Pokud dodavatelé energie prodávají 

zákazníkům energii z obnovitelných 

zdrojů nebo vysoce účinnou 

kombinovanou výrobou tepla a elektřiny s 

odkazem na ekologické či jiné přínosy 

energie z obnovitelných zdrojů nebo 

vysoce účinné kombinované výroby tepla a 

elektřiny, požadují členské státy, aby tito 

dodavatelé energie použili záruky původu s 

cílem informovat o množství nebo podílu 

energie z obnovitelných zdrojů nebo 

vysoce účinné kombinované výroby tepla a 

elektřiny.  

Členské státy zavedou vhodné 

mechanismy, které by výrobcům energie 

umožňovaly prokázat, že energie byla 

vyrobena v zařízeních na výrobu energie 

z obnovitelných zdrojů, která jsou nová a 

doplňková. 

Za tímto účelem poskytnou členské státy 

záruky původu elektrické energie z 

obnovitelných zdrojů, jako jsou záruky 

původu plus, pokud jsou splněny 

následující podmínky: 

a) konečný den výroby je nejpozději deset 

let po dni, kdy bylo dané zařízení 

připojeno k soustavě, a 

b) zařízení nevyužilo systém podpory 

daného členského státu. 
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11.1.2018 A8-0392/327 

Pozměňovací návrh  327 

Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) mají nárok na vytvoření a provoz 

virtuálních společných systémů pro 

výrobu, spotřebu a prodej elektrické 

energie vyrobené na různých místech; 

 (Pokud bude tento pozměňovací návrh 

přijat, měl by být vložen mezi pozměňovací 

návrh 180 a 181.) 

Or. en 

 


